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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

Señores diputados, empezamos la sesión de hoy y, en
primer lugar, solicitamos si se producen sustituciones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Xelo Huertas substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos pues al único punto del orden del día de hoy, que
consiste en el debate de las proposiciones no de ley RGE núm.
9557 y 9559/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9557/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
manifestació contra el terrorisme fonamentalista.

Empezamos por el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 9557/17, presentada por el Grupo Parlamentario MÉS por
Mallorca, contra el terrorismo fundamentalista.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Biel Barceló, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Efectivament,
aquesta proposició no de llei, que es va presentar, com podeu
veure, a finals d’agost de 2017, just després dels tràgics
atemptats que varen tenir lloc a Barcelona i que tant ens vàrem
copsar, però que venien precedits, lògicament, de tota una sèrie
d’atemptats no només arreu d’Europa, no ho oblidem, perquè
moltes vegades ens centram en el que ha passat a Niça, a París,
a Londres, a Manchester, a Berlín, i sobretot quan ens va tocar
de tan a prop com era Barcelona, però no oblidem que el
terrorisme d’arrel salafista, aquest terrorisme global, sobretot
incideix en països d’Àsia i d’Àfrica; Síria o Iraq són alguns on
l’islamisme més reaccionari està pegant des de fa molts d’anys
amb molta força, i evidentment des d’agost de 2017 han seguit
els atemptats, i per desgràcia aquesta és una xacra que necessita
de tot un conjunt d’accions, d’accions i de reaccions per part de
la societat, per part de les policies, per part dels governs, per
part de tothom.

Però no hem d’oblidar també que hi ha una part important
d’aquest terrorisme, sobretot de Dáesh o de l’Estat Islàmic, que
està promogut, o finançat, o d’alguna manera consentit per
determinats règims teocràtics totalitaris que d’alguna manera,
ja sigui directament o indirectament, estant donant suport
logístic, suport econòmic a aquest terrorisme, i això no ho hem
d’oblidar perquè efectivament part del que està passant
s’explica per contextos geopolítics, la veritat és que moltes
vegades inconfessables. Estam parlant, per tant, d’estats que

tenen un gran poder econòmic, sobretot en tot el que fa
referència a la seva activitat petroliera, i que moltes vegades en
el seu dia a dia són estats totalitaris, són estats on el respecte als
drets humans està en dubte contínuament, i molts d’estats
europeus o nord-americans la veritat és que miren cap a una
altra banda, i aquest silenci a vegades ens fa còmplices; fins i
tot no ja mirar cap a una altra banda, fins i tot amb alguns
d’aquests estats hi ha relacions comercials, relacions polítiques,
etc.; venda d’armes cap a aquests estats, on per exemple l’Estat
espanyol ha venut 116 milions d’euros l’any passat només en
armament a Aràbia Saudí. 

Per tant davant això feim aquesta proposta per tal de fer un
clam cap a la pau, cap al diàleg, no només a la Mediterrània,
que és on nosaltres vivim i patim, sinó a tot el món. Per això
volem rebutjar de manera rotunda el terrorisme fonamentalista.
També volem expressar la nostra solidaritat amb les víctimes
del terrorisme en general i, en aquest cas, la referència al poble
de Catalunya, que va patir aquests atemptats de Barcelona del
mes d’agost de l’any passat, i instam el Govern d’Espanya a
revisar la política exterior per tal que es replantegin les
relacions polítiques o comercials amb estats de què es demostri
la seva col·laboració amb el terrorisme fonamentalista, i que es
tenguin en compte criteris que permetin excloure o penalitzar
fins i tot empreses que puguin fer negoci amb aquests països
col·laboradors amb el terrorisme global. Lògicament també en
aquest sentit instam la Casa Reial a replantejar les seves
relacions que tenen amb alguns d’aquests estats que en aquests
moments poden ser, ja dic, de manera directa o indirecta,
còmplices de les situacions que s’estan donant arreu del món.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado las enmiendas RGE núm. 1308/18 y
1309/18, y para su defensa tiene la palabra el Sr. Lafuente, por
un tiempo de diez minutos. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días. Bé, les nostres
esmenes bàsicament..., jo crec que hi ha una coincidència en el
punt número 1, de rebuig i de solidaritat amb les víctimes dels
atemptats terroristes de Barcelona i de qualsevol atemptat
terrorista gihadista o extremista, en aquest cas, i les nostres
esmenes vénen a intentar concretar aquesta situació, i concretar
en el sentit que, clar, la PNL presentada per MÉS per Mallorca
en aquest cas és oberta i diu i anomena en concret dos països,
però deixa obert a qualsevol país que tengui a veure o que doni
suport al terrorisme gihadista, però crec que el que s’ha de
concretar és que aquesta col·laboració sigui contrastada, perquè
si no és contrastada per un organisme internacional competent
en la matèria ho deixam obert a interpretacions, i açò és el que
concretam amb les nostres esmenes, i després tenint en compte
que la política internacional evidentment la determina l’Estat i
nosaltres poden donar la nostra opinió, però la competència és
la competència de l’Estat. A la PNL de MÉS es diu
concretament o s’anomenen dos països concretament, Aràbia
Saudí i Qatar, i aquests dos països no sé si hi ha un organisme
internacional que ha contrastat que efectivament com a països,
com a institucions, com a estats, estan o no o tenen una relació
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directa, demostrada i constatable a donar suport al terrorisme
gihadista.

I per altra banda a Espanya hi ha un pacte antigihadista
subscrit per les forces polítiques majoritàries al qual s’han
adherit quasi tots els partits polítics, i que és l’instrument que
crec que des d’una perspectiva d’unitat i de contundència al
terrorisme li hauríem de donar suport per continuar amb una
lluita eficaç contra aquest desgraciat fenomen.

Aquestes són les línies de les nostres propostes, i pensam
que deixar obert, com està oberta la PNL, sense concretar i
acusant aquí tothom però sense concretar quin sistema de
determinació es fa per dir qui són els que col·laboren o no amb
actes terroristes és una qüestió oberta i sense sentit, i a més que
en principi estaries condicionant una política internacional però
sense cap concreció. 

Després, respecte de les qüestions concretes, es diu...,
home, no permetre l’amarrament de iots de determinats països,
d’aquests països. I els avions?, els avions sí i els iots no? Crec
que quedar obert. Dir “no, la família reial no pot celebrar a
Marivent cap acte amb la família reial saudita o amb els
representants de Qatar”; qui ha determinat que aquests països
concrets tenen responsabilitats de donar suport als grups
terroristes?, hi ha qualque aval internacional, d’organisme
internacional competent, que avali aquesta decisió que faci
aquest a parlament dir a la família reial a qui ha de rebre i a qui
no? Evidentment si es demostra que aquests països col·laboren
de forma activa idò crec que sí, que seria conforme, però hauria
d’estar demostrat i constatat per un organisme internacional
competent en aquesta matèria. Si no, a part de no ser competent
aquest parlament per dir açò, crec que seria una decisió
arbitrària i sense proves; és com dir al club de futbol Barcelona
que no tengui propaganda de Qatar perquè ha quedat demostrat,
no sé per què, que col·labora aquest govern amb terroristes
gihadistes, si no hi ha una constatació oficial crec que seria...
estaria totalment fora de lloc, seria desproporcionat i seria una
intromissió en competències que no són d’aquesta parlament.

Per això, en definitiva, crec que evidentment condemnam
els atemptats i estam a favor d’un condemna per part del
Parlament, crec que s’ha de fer una... les nostres esmenes van
en el sentit que si hi ha demostració fefaent que hi ha països
que col·laboren que es replantegi la relació internacional amb
aquests països, però ha de ser en aquest sentit, i donar suport al
pacte antigihadista que hi ha a nivell nacional per combatre el
fenomen del terrorisme fonamentalista. Aquestes són les
nostres propostes que trobam que milloren el text presentat
inicialment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Podem Illes Balears tiene la
palabra el Sr. Morrás, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Primero de todo, solidarizarnos
con todas las víctimas de cualquier forma de terrorismo, y en

este caso las que sufrieron en el atentado que se relaciona en la
proposición no de ley que nos trae hoy a esta comisión.

Nuestras siete medidas que consideramos esenciales para
acabar con el terrorismo, en este caso islámico, entendemos que
es fundamental acabar con sus vías de financiación y
aprovisionamiento logístico. Hemos de priorizar una
neutralización de sus redes de captación y adoctrinamiento que
tiene el Dáesh. El Dáesh no se puede combatir únicamente en
Europa y hemos de apoyar las fuerzas democráticas que tienen
en el mundo árabe. Hemos de apoyar la sociedad civil para
derrotar al Dáesh y la solución no es en absoluto una guerra,
con la guerra no se derrota únicamente al Dáesh. Los
refugiados no sólo son la causa sino que son unas víctimas del
yihadismo. La guerra no es la solución.

Es por eso que esta PNL viene al caso, lo que tenemos que
atajar son las fuentes de financiación y son todas esas
relaciones que son también diplomáticas. Por eso, el Sr.
Lafuente decía que no se podía demostrar que ningún
organismo internacional había demostrado que determinados
estados eran fuentes de financiación del terrorismo, pero las
tuberías del petroleo llevan líquido negro, pero hay otras
tuberías con otros fontaneros que nunca se podrá demostrar que
transportan dinero y transportan financiación de terrorismo que
luego trasladan gente y diplomáticos que se mueven libremente
por nuestro mundo.

Por eso, también pensamos que todos los estamentos del
Estado, incluida la Casa Real, no han de colaborar en ninguna
de sus formas que les competen, incluida la venta y la
comercialización de armas, y ni siquiera tampoco las que son
consideradas de cortesía con estos dos países, que sí parece que
colaboran en la financiación del terrorismo islámico. 

Por eso, nosotros apoyaremos en integridad esta
proposición no de ley presentada por el Grupo MÉS per
Mallorca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, he de dir
que trobam que aquesta proposició no de llei que avui presenta
el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca mescla algunes coses
que voldríem separar. En primer lloc, dir, com han fet els altres
portaveus, que condemnam, com no pot ser d’altra manera, el
terrorisme fonamentalista i l’atemptat que va tenir lloc a
Barcelona, i solidaritzar-nos tant amb les víctimes com amb els
familiars i amb tot el poble català.

En segon lloc, entenem que la lluita contra el terrorisme ha
de ser transversal i que sens dubte ha de començar per rompre
les dinàmiques de la política exterior amb països que es
demostri que col·laboren amb aquest terrorisme. Per tant,
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votarem, demanaríem el vot separat, votaríem el punt 1 i el
punt 2 a favor. 

No veiem malament que es replantegin les relacions
econòmiques i comercials amb empreses que es lucren amb
negocis de països que col·laboren amb el terrorisme, però
tampoc no coneixem causes o coneixem els motius exactes i,
per tant, pensam que és molt difícil poder concretar aquests
països col·laboradors els negocis i és molt difícil poder
concretar-ho. Per tant, en aquest punt ens abstendríem.

Pel que fa als punts 4 i 5 pensam que són més ambigus
perquè en el punt 4 es vol prohibir l’amarrament a tots els iots
amb bandera de països vinculats o possibles vinculats amb el
terrorisme. Per tant, aquí diem, no podem amarrar cap iot que
tengui una bandera d’aquell país? Pensam que aquí ficam a tots
els ciutadans d’un país en el mateix sac i que els llevam una
sèrie de drets i no sabem tampoc fins a quin punt és legal o lícit
prohibir determinades banderes en els nostres ports. Per tant, en
aquest punt hi votaríem en contra.

Pel que fa al punt 5 tampoc no li donarem suport perquè
pensam que nosaltres no som els que ens hem de ficar amb
l’agenda de la Casa Reial. Personalment dir que cadascú és
molt lliure de valorar les audiències del Rei, només faltaria,
però trobam, com dic, que no és el lloc adient el Parlament per
decidir si es veta o no una reunió d’un membre de la Casa Reial
amb una autoritat d’un altre país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Mai no és fàcil
parlar de terrorisme, però és un debat necessari i més en una
cultura bèl·lica arrelada a les diferents societats com la nostra.
I és necessari fer-ho des de la base, qui és o són els
responsables? No és gens fàcil determinar les responsabilitats,
bàsicament perquè acostumen a fer mal. Hi ha múltiples factors
que ens han portat a aquesta guerra de la por. Convé tenir
present que els darrers atemptats ocorreguts a Europa han estat
liderats per gent que havia nascut aquí, és a dir, no és una
qüestió de fronteres perquè viuen entre nosaltres. Què passa
amb aquestes persones? Manca d’arrelament, l’atur, la
desmotivació, la no esperança, la marginalitat... podríem
enumerar tot un seguit d’aspectes que poden influir en la seva
radicalització. 

Múltiples factors influeixen en l’auge del terrorisme
fonamentalista i cal mirar enrere per cercar els seus inicis i
assumir la pròpia responsabilitat d’Occident. No podem ser
cecs i no qüestionar-nos qui els finança, per exemple, o no
recordar com va ser el repartiment d’aquests territoris a inicis
del segle XX en tres potències colonials. 

Tampoc no ajuda que els mitjans només parlin d’atemptats
quan succeeixen prop de casa nostra perquè la realitat és que
dia rere dia hem de lamentar morts i és precisament als països
d’Orient on mor més gent per dits atemptats. Unes dades, l’any
passat varen morir més de 10.000 persones a Iraq amb 309
atemptats, a Afganistan amb 115 atemptats i a Nigèria amb 67
atemptats, per posar-ne altres exemples.

És ben hora que assumim la responsabilitat de cada territori
per començar a posar-hi solucions. Donarem suport a tots els
punts de la proposta i pel que fa a les esmenes presentades pel
PP estam a favor de l’esmena 1308, però no compartim les
altres dues.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Huertas, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. En primer lloc,
condemnar l’atemptat i solidaritat amb les víctimes.

Quant al primer punt, per suposat que votarem a favor entre
d’altres coses perquè les teocràcies han estat algunes de les més
horribles fonts de conflicte per a la humanitat, no sols ara, sinó
des dels orígens del temps. Totes les societats han caigut en
algun moment i n’hem fet víctima a pobles i a persones. Dur el
terror a altres nacions per aconseguir uns objectis que, a més,
moltes vegades són totalitaris, restrictius de llibertats, assassins,
masclistes, ha de ser absolutament reprovat i combatut. No s’ho
mereix cap poble, no cal portar violències forasteres siguin
quins siguin els altres pobles perquè això va contra dels més
elementals criteris democràtics. 

Les víctimes varen ser un recull de nacionalitats, de classes
socials, d’edats i de sexes. Els assassins perderen la seva
humanitat en l’acció i per l’ús de la violència perderen també
totes les raons que podien tenir en cas que les tenguessin.

Quant al segon punt, ja és més complicat. Malgrat tot la
legislació internacional té mecanismes per proscriure països
que es provi que col·laborin amb el terrorisme internacional,
siguin quins siguin els seus objectius. Per suposat, si això es
prova i es demostra per a algun país, estam absolutament
d’acord amb la proposta del punt 2, el quid de la qüestió rau a
si es pot provar.

Per altra banda, la manipulació internacional i els interessos
dels estats fan molt difícil prendre acords comuns, per a alguns
hi ha pauses que passen per processos d’alliberament que
pateixen violències més o menys ocultes, per a altres són
terroristes violents.

Al tercer punt estam al mateix cas, si es demostra no és que
s’ha de fer, sinó que és necessari fer-ho; de passada també
proposam que es faci amb totes les empreses i accionistes
d’empreses on s’hagi demostrat judicialment que han pagat
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suborns, participat en enriquiment il·lícit de polítics, que hagin
participat en obres públiques, fons de finançament il·legal de
partits, etc., ja que hi som ho podem afegir a totes aquestes
empreses.

El punt quart, és el mateix cas, si es prova també és
necessari fer-ho. Un bon exemple de les seves dificultats i que
pot servir d’exemple és el cas d’Aràbia Saudita i Qatar que
s’acusen mútuament de donar suport a Dáesh i cadascun d’ells
ho nega. Per tant, també és complicat... la demostració.

I quant al segon punt, tot i que les informacions de les que
es té raó sorgeixen en tots els casos de filtracions a la premsa,
si això és així i hem de fer cas de filtracions no tan sols s’hauria
de prohibir-ho en el cas d’Àrabia Saudita i Qatar, sinó que
moltes d’aquestes filtracions també acusen els Estats Units
d’haver finançat el Dáesh per desestabilitzar el règim d’Assad.

I què hem de dir de la venda de petroli siri exportat per
bàndol ... que sigui, per exemple, a través d’Irak o Turquia que
el venen potser a Espanya? També haurien de prohibir anar al
Palau de Marivent, perquè gràcies a les armes de destrucció
massiva varen propiciar el creixement de la inestabilitat a
l’Orient Mitjà inventant una mentida que encara arrossegam.

Els que hem volgut fer és demostrar la dificultat del tema.
En tot cas, qualsevol iniciativa que ajudi a acabar amb algunes
xacres seran benvingudes, però entenc que és un brindis al sol
que queda prou bé a una pàgina web. Així i tot donaré suport
a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Crec que..., bé, de les intervencions,
l’avantatge que té intervenir la darrera és que has escoltat
prèviament la resta de portaveus i crec que òbviament tots
estam d’acord amb el punt 1 d’aquesta proposició no de llei
que és precisament manifestar el rebuig més rotund al
terrorisme fonamentalisme. Crec que fins i tot queda curt, no?,
seria a tot tipus de terrorisme perquè no ho podem acceptar de
cap manera i així i tot manifestar la solidaritat amb les víctimes
i amb el poble de Catalunya que va patir aquest estiu aquest
atemptat que tots coneixem, i que no es mereix altra cosa que
aquesta condemna que farem per part del Parlament i que ja
vàrem fer tots al seu moment també de forma individual i els
nostres partits polítics dels quals formam part.

Vull posar de manifest que, ja n’ha parlat el portaveu del
Partit Popular també, que arran de l’atemptat igualment
rebutjable que hi va haver a França a principis de gener de
2015, es va signar aquest acord o pacte antigihadista que seria
l’acord per refermar la unitat en la defensa de les llibertats i en
la lluita contra el terrorisme al febrer del 2015. S’hi han anat
adherint altres partits polítics, n’hi hagut altres que no, però per
exemple aquest mes de desembre es va reprendre aquest pacte
per anar modificant, ampliant i anar afegint mesures que ajudin

a aquesta lluita contra el terrorisme i, per exemple, el Grup
Parlamentari Podemos al Congrés dels Diputats no s’hi ha
adherit, però sí va participar en aquesta reunió, aquesta trobada
per... Crec que és una qüestió que ens afecta a tots i que tots en
tenim responsabilitat.

D’aquest pacte antigihadista jo remarcaria..., tot és
important, però el punt setè que parla precisament del Consell
de Seguretat de les Nacions Unides. Crec que és important tenir
un criteri objectiu per tal d’identificar i tenir clar qui és qui
col·labora o qui és qui afavoreix aquest terrorisme. Crec que
açò seria un debat que ens donaria per molt de temps. Puc
compartir pràcticament totes les intervencions que hi ha hagut
aquí, fins i tot ha anat més enllà. La portaveu de MÉS per
Menorca també ho deia, de vegades hi ha situacions de
vulnerabilitat de certs joves que fa que faciliten que puguin ser
adduïts per aquests grups terroristes.

És clar, la proposició no de llei que ens presenta MÉS per
Mallorca ens parla als punts tercer, quart i cinquè d’aquelles
empreses que facin negoci, la firma, idò açò s’hauria
d’acreditar, no?, en països col·laboradors amb el terrorisme
global, algú ens ha de dir qui col·labora amb aquest terrorisme
global. Crec que..., per exemple el Consell de Seguretat de
Nacions Unides seria un organisme objectiu que podria fer
aquesta funció.

El punt quart ens parla dels quals es demostri la seva
vinculació, és clar, és que són criteris oberts i interpretables.
Per tant, necessitam aquestes pautes objectives.

I el punt cinquè, deixant a part que sigui o no la Casa Reial
també ens parla de mandataris de països vinculats al
finançament i col·laboració. 

Crec que són qüestions que s’han d’afinar, que és important.
Objectivament seria tot acceptable, és a dir, si es demostra açò
òbviament s’haurien de prendre mesures, però crec que ara
mateix el més adient seria... bé, el nostre partit estaria d’acord
amb el punt 1 i també amb el punt 2, però si s’acceptés per part
del grup proposant l’esmena del Partit Popular, nosaltres hi
estaríem d’acord perquè crec que..., amb l’esmena 1308/18, la
que proposa substituir els punts 2, 3, 4 i 5 per la proposta
alternativa que ens donen aquí. 

Bé, crec que realment engloba tot açò que hem anat
argumentant d’aquesta seguretat que també necessitam posar
damunt la taula i complir.

No així, no estaríem d’acord amb l’esmena 1309 perquè
consideram que s’extralimita de la intenció inicial de la
proposició no de llei.

Per tant, aquest seria el nostre posicionament, si no
demanaríem votació separada dels punts i votaríem a favor dels
punts 1 i 2, i no així dels punts 3, 4 i 5 pels motius que he
expressat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos, pero solicitamos al
grupo proponente si procede la suspensión o no... No.

Pues continuamos la sesión y toca, entonces, la intervención
del grupo de MÉS per Mallorca para fijar posiciones y señalar
si acepta o no las enmiendas por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair totes les
aportacions i el to de totes les intervencions en un tema tan
delicat i tan complex a la vegada i que ens afecta tan de prop
perquè, vulguis o no, vivim en aquest món global i és evident
que també aquí pot arribar qualsevol esquitx d’aquesta xacra
que és el terrorisme fonamentalista.

Entrant en el tema de les distintes aportacions que s’han fet,
en ares d’aconseguir el màxim de consens possible, perquè crec
que és important que dins el Parlament en aquesta qüestió
arribem al màxim de consens, vist que el punt 1 seria aprovar
per unanimitat, acceptaríem l’esmena 1308/18 del Grup
Popular, per substituir els punts 2,3,4 i 5.

Entenem que quan instam totes les administracions
públiques i els distints poders de l’Estat, inclòs per tant també,
per descomptat, tant el Govern espanyol com la Corona com
qualsevol altre poder de l’Estat, que excloguin relacions amb
els països que financiïn o col·laborin amb el terrorisme
fonamentalista; ens sembla bé que es digui que l’esmentada
col·laboració sigui acreditada per organitzacions internacionals.
Per tant crec que quedarà clar que des del Parlament de les Illes
Balears ens manifestam en el sentit de tenir en compte aquests
països que puguin estar col·laborant d’una manera directa o
indirecta amb el terrorisme fonamentalista.

En canvi no estarem d’acord, no estic d’acord amb l’esmena
1309, no l’acceptaríem. El pacte antigihadista no té la
unanimitat encara de totes les forces polítiques, a part que
efectivament crec que s’extralimita, com ha dit la portaveu
socialista, del que es pretenia en aquesta proposició no de llei.
I per altra banda tampoc no estam d’acord amb el punt quart
que es proposa afegir perquè instant a complir la Constitució i
l’ordenament jurídic crec que el Partit Popular intenta parlar
d’altres temes que no tenen res a veure amb aquesta qüestió,
crec que intenta parlar de la situació complexa que es viu en
aquests moments a Catalunya, i crec que no toca mesclar una
cosa amb l’altra, sobretot perquè ningú no pot posar en dubte
que s’estigui col·laborant per part de tothom, des de les seves
respectives competències, en la lluita contra el terrorisme
fonamentalista; estic convençut que tothom està fent allò que
pot i més. Per tant crec que aquestes esmenes d’addició no
pertocarien. En canvi sí que ens semblaria bé, ja dic, per
aconseguir el màxim consens possible acceptar la RGE 1308.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Pues acabado el debate
pasamos a votar la Proposición no de ley RGE núm. 9557, y
entiendo que podríamos votar por separado el punto número 1,

y después la enmienda 1308... ¿Lo podemos votar todo
conjuntamente?

Bueno, pues sometemos a votación el punto número 1 y la
enmienda 1308, que supongo que se aprobará por unanimidad.

¿Votos a favor? En consecuencia queda aprobada por
unanimidad la Proposición no de ley RGE núm. 9557/17,
contra el terrorismo fundamentalista.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 9559/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a actualització dels
complements d’indemnització per residència i implantació
de compensació econòmica de suport a la mobilitat
geogràfica per als empleats públics estatals de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9559/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a actualització de complements d’indemnització per
residència i implantació de compensació econòmica de suport
a la mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les
Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Xelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, en primer lloc
volia deixar constància que aquesta PNL s’ha presentat a
petició del sindicat UGT, i agraesc la seva presència en aquesta
sessió.

Començarem. L’Administració General de l’Estat a les Illes
Balears sempre ha estat sota els efectes de la insularitat,
generant desequilibris sobre la capacitat de mobilitat, sanitat,
educació, promoció social i professional en relació amb la resta
de l’Estat i en un territori que representa un major cost de vida
per als residents. Els costos que representa i aquestes
circumstàncies desfavorables de la insularitat són en gran part
els causants de la gran mobilitat dels empleats públics de
l’Administració General de l’Estat a les Illes Balears i de les
resistències a acceptar un destí en aquesta comunitat. El dèficit
de treballadors públics, una constant lamentable i que incideix
negativament en el servei que es presta a la ciutadania. 

En això he de dir que el Sr. David Abril hi està d’acord;
avui matí l’he sentit a una entrevista a la ràdio i precisament
deia que aquí no faltaven empleats públics no per la llengua,
sinó pel cost de vida, pel que suposava venir a les Balears.

Fet aquest incís continuu. Els treballadors públics estatals
que vénen a la nostra comunitat no tenen cap estímul per
quedar-se més enllà de les nostres platges, el sol, el clima i poc
més, perquè res no els compensa d’estar separats de les seves
famílies, del sobrecost dels desplaçaments o de l’alt preu de
l’habitatge, si és que en troben, cosa que comença a ser tota una
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aventura, com tots sabem bé. L’especialització turística de
l’economia de les Illes genera un increment del cost de vida
que suporta la població insular, però a més, com que el sòl és
escàs i els usos turístics d’aquests recursos ofereixen una gran
rendibilitat, el cost de l’habitatge tendeix a augmentar, el que
dificulta el seu accés als treballadors; n’hi ha que fins i tot han
de viure en furgonetes, i com tots sabem a Eivissa lloguen els
balcons, etc. En aquest aspecte podem fixar-nos en el cas
d’Eivissa; per exemple en els últims temps el mateix Ib-salut ha
habilitat espais penosos i tercermundistes per poder acollir
personal sanitari, personal que en aquest cas, i valgui
l’exemple, pertany a la comunitat autònoma. A les Illes Balears
el mateix salari té un poder de compra menor al de les regions
no insulars, i això expulsa els treballadors i els obliga a
acceptar ocupacions en altres regions en les quals el cost de
vida no és tan elevat. 

Els empleats públics estatals que vénen a la nostra
comunitat, per altra banda, sense la voluntat de quedar-se no
faran cap esforç en la majoria dels casos per integrar-se, perquè
no és el seu objectiu fer-ho ni, per suposat, no faran res per
aprendre el català, donat que no es crea el sentiment que
compensi parlar-lo i fer l’esforç d’estudiar-lo, si tanmateix
estan pensant tornar a la península. Això òbviament repercuteix
en el servei que es dóna, que limita les possibilitats de rebre i
dirigir-se a l’administració estatal a les Illes en català amb
facilitat.

El 1965, amb la finalitat de pal·liar i corregir els efectes
negatius de la insularitat, es va crear el complement de
destinació, que s’ha anat transformant fins als denominat
complement d’indemnització per residència. Aquest
complement és de caràcter compensatori i no retributiu, i pretén
pal·liar les especials característiques, fonamentalment
geogràfiques, d’alguns territoris. Però, bé, pareix que les Illes
Balears no són capaces d’escapar de ser les més útils i eficients
a l’hora de pagar, i les més desgraciades a l’hora de rebre,
perquè si bé els servidors públics estatals destinats a Ceuta,
Melilla o les Canàries cobren aquest complement en una
quantitat significativa, a aquells que són veïns nostres, amb
totes les dificultats ja esmentades, se’ls nega la mateixa quantia
que als altres. Ja ens hi tenen acostumats, a les mancances de
finançament que patim; si sumam altres greuges com l’esmentat
pareixem la bossa d’en Rothschild, d’on es pot treure
infinitament i no cal posar-hi res.

Es prega que facin l’esforç com a govern de demanar el que
és just, i a vostès, com a oposició, que facin veure als seus
col·legues de Madrid que això no va enlloc, i que ja està bé de
tractar-nos malament, que pel que es veu som prou bons perquè
el rei vingui de vacances, però no perquè se’ns tracti amb les
mateixes condicions que a d’altres, i no sols als que hem nascut
aquí, sinó tampoc als funcionaris que vénen a viure amb
nosaltres. 

Els donaré unes dades perquè vegin les diferències entre
uns territoris i uns altres. Per exemple a Canàries el
complement d’indemnització són 568,95; a Menorca, Eivissa
i Formentera, 103,81, quan justament aquestes illes tenen un
cost de vida molt més elevat, les nostres illes, i no en relació
amb Canàries. Però és que amb Ceuta i Melilla encara és molt
més gran la diferència: el complement de residència són

899,19, és a dir, cinc vegades més, com a mínim, que el de les
Balears. També hi ha una discriminació quant als triennis: per
cada trienni que es compleix a Canàries i a Ceuta i Melilla és
el doble del que cobren els empleats de l’Agència estatal... de
l’Administració General de l’Estat aquí a les Balears.

Crec que ha arribat el moment que això quedi solucionat i
que se’ls tracti de la mateixa manera. Per això instam el Govern
de l’Estat que iguali les quanties entre els funcionaris de les
Illes Balears i de la resta dels territoris que tenen una
especificitat, com són les Canàries, Ceuta i Melilla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom, diputades i
diputats. Bé des del Partit Popular coincidim en què la
insularitat és una circumstància específica que causa
desavantatges als empleats públics que fan feina a les illes, però
a tots els empleats públics, evidentment als estatals, als
autonòmics, als insulars i als locals. I com s’ha dit, el
complement de destinació de residència intenta pal·liar i
compensar aquest desequilibri.

Nosaltres sabem, com a Grup Parlamentari Popular i com
a ciutadans que estam assabentats, que es fa feina per millorar
les indemnitzacions en el marc dels grups d treball estatals,
entre el Govern que és el que té la competència per determinar
les retribucions dels empleats públics estatals i els representats
d’aquests empleats. I confiam que s’arribi el més aviat possible
a un acord perquè es puguin actualitzar aquests complements,
que evidentment necessiten una equiparació per evitar aquests
desequilibris amb altres regions, o altres comunitats autònomes.

Valoram positivament aquesta proposta, així ho hem de dir,
per la intencionalitat que té a favor dels empleats públics i per
l’esforç que es fa des del sindicat UGT, que s’ha comentat, per
millorar aquesta situació, però ens abstendrem de la proposta,
primer, perquè com ja hem dit, es fa feina a nivell estatal per
assolir un acord que actualitzi aquests complements.

En segon lloc, perquè en aquesta mateixa feina ja s’ha
arribat, per exemple, a un acord històric per dotar d’estabilitat
l’ocupació pública i convocar oposicions en tres anys de
250.000 llocs de feina, com saben vostès, dels quals a nivell
estatal corresponen a l’any 2018, 4.900 places que ja han estat
convocades, a nivell d’empleats públics estatals. Per tant, es
dota d’estabilitat i es convoquen places d’empleats públics a
nivell de totes les administracions, però també estatals, gràcies
a aquest esforç que es fa amb un pacte històric que s’ha fet
entre el Govern d’Espanya i els sindicats.

I en tercer lloc perquè ens correspon respectar aquesta feina
que fa cada administració dins el seu àmbit i dins la seva
competència.
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I el que hem de fer com a Parlament és vetllar perquè
l’administració autonòmica, que és damunt la que nosaltres
tenim l’obligació de controlar i d’instar, dugui a terme també
aquesta feina de minvar els desequilibris i no posar traves, ni
requisits a l’arribada de bons professionals. Per exemple
tenguin en compte vostès que la indemnització per residència
per exemple dels empleats públics autonòmics és de 93 euros,
vull dir que poques lliçons podem donar des de Balears si no
som capaços també d’instar que l’administració autonòmica
intenti minvar i fer desaparèixer aquests desequilibris que té
dins les seves pròpies competències.

D’aquesta manera, com que respectam la feina que es fa a
nivell estatal i confiam que es pugui assolir un acord, igual que
es fa en altres matèries, tot i que com he dit valoram
positivament aquesta proposta, nosaltres ens abstendrem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents,
diputats, diputades i al representant del sindicat UGT en
aquesta comissió. 

Des del nostre grup parlamentari estem d’acord amb el que
es proposa i agraïm que s’hagi dut a aquesta comissió aquesta
proposició no de llei per part del sindicat UGT.

I molt poca cosa a afegir, estem totalment d’acord que hi ha
una impossibilitat, o hi una unes qüestions de diferències
salarials i de dificultats per la qüestió d’insularitat. Sabem que
un dels espais on es pot lluitar i demanar aquest equilibri
salarial entre les zones territorials on hi ha aquest perjudici...,
no només per als funcionaris públics, sinó també per a les
empreses i per al desenvolupament econòmic, que és a la
negociació del règim especial de Balears. També aquí es pot
lluitar per aquest equilibri.

I em sorprèn l’abstenció del Partit Popular, si diuen que s’hi
treballa, per què no donen suport a aquesta proposta que està en
línia de..., si diuen que s’hi treballa, no és incompatible.

De totes maneres, poca cosa més a afegir i ens afegirem a
aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc manifestar
que des del Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca donarem
suport a aquesta proposició no de llei d’actualització dels
complements d’indemnització per residència i implantació de
compensació econòmica de suport a la mobilitat geogràfica per
als empleats públics estatals de les Illes Balears. Evidentment
ens sumam també a aquesta proposició, també donam la
benvinguda als representants sindicals que avui es troben a la
sala per donar suport a aquesta petició.

Efectivament, a les Illes Balears hem patit històricament,
per una banda, el dèficit de treballadors públics, vull recordar
que del global de treballadors públics de totes les
administracions, en aquest cas no només de l’estatal, les Illes
Balears som una de les comunitats autònomes que té una ràtio
d’empleats públics per població més baix. I evidentment que
una part d’aquesta qüestió correspon en aquest cas a
l’Administració general de l’Estat, on efectivament hi ha hagut
en molts d’àmbits un dèficit, vull recordar per exemple una
reivindicació històrica a l’àmbit de la seguretat, on té
competències l’Estat i on sempre s’ha considerat que els
efectius de seguretat de Policia Nacional i Guàrdia Civil que
estan destinats a les Illes Balears són insuficients, en general tot
l’any, però especialment els mesos d’estiu quan hi ha vacances,
etc., i no hi ha una suficient reposició d’efectius.

També és històrica aquesta reivindicació que es tengui en
compte adequadament la insularitat, tenint en compte que,
efectivament, a les Illes Balears el cost de vida és més alt.
Evidentment no només per als treballadors que han de venir de
fora a cobrir places, sinó que evidentment també ho patim tots
els treballadors i treballadores i persones que vivim a les Illes
Balears. I una adequada compensació d’aquesta insularitat és
absolutament imprescindible i necessària a tots els efectius i en
totes les qüestions.

En aquest cas ens centram, com dic, en els funcionaris de
l’administració general de l’Estat, que també pateixen no
només la insularitat, vull recordar fins i tot la doble o triple
insularitat, perquè efectivament si parlam de treballadors o
treballadores que estan destinats a Menorca, Eivissa, ja no
diguem a Formentera, aquest cost de la vida encara
s’incrementa i les dificultats lògicament de residència i de
trasllats també són encara molt més grans. O el cost de
l’habitatge que efectivament surt dia sí dia també damunt els
mitjans de comunicació.

Per tots aquests motius, com dic, donarem suport també a
tots els punts d’aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, crec
que durant aquesta legislatura en nombroses ocasions hem
parlat dels problemes que comporta la insularitat i les possibles
solucions que es podrien plantejar. El fet insular suposa un
seguit de reptes, com el desplaçament o la manca de
treballadors en alguns sectors concrets, que demanen una
resposta amb unes mesures serioses i eficaces.

Pensam que el REB, que tots esperam com aigua beneïda,
ens ajudi, sigui un bon instrument que compensi tots aquests
costs d’insularitat, ja que a hores d’ara les compensacions de
l’Estat són totalment insuficients. Però també hem de tenir en
compte als treballadors de l’Administració general com els
afecta i que es tradueix moltes vegades en una manca de
personal d’aquesta administració pública de l’Estat a les nostres
illes. Si comparam, com molt bé ha fet la Sra. Huertas, aquests
complements amb les diferents comunitats, que jo, per ventura,
a la proposició no de llei no la compararia o no la voldria
assimilar i igualar amb Ceuta i Melilla, sinó que totes les
comunitats autònomes fora de la península, Illes Balears,
Canàries, Ceuta i Melilla, tenguessin les mateixes
compensacions i que es fes en comú a totes, evidentment.

Pensam que és una proposta encertada, que aquests
conflictes ocasionen molta frustració i places sense cobrir, com
hem dit, i ara parlam de l’Administració General de l’Estat,
però també a qualque moment hem de parlar de la diferència
també dels complements de destinació que té el personal
funcionari de la nostra comunitat, que si també els comparam,
per exemple, amb Canàries hi ha una diferència molt elevada
i creim que tampoc no és just i que també s’hauria de fer feina
en aquest sentit. 

Per tant, nosaltres, com diem, estam a favor de donar suport
o donam suport a aquesta proposició no de llei perquè s’igualin
aquests complements.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. MÉS per Menorca comparteix
absolutament el contingut d’aquesta proposta i li donarem el
nostre suport. No sé quin criteri s’empra a l’hora de signar
aquests complements, però es fa difícil d’entendre’l. Anava a
posar un exemple, però la Sra. Huertas ja ho ha fet, la
diferència és enorme entre els funcionaris de Ceuta i Melilla i
els que vénen a les nostres illes. Un altre greuge comparatiu
més i la llista creix. 

Aspectes com aquests no converteixen les nostres illes en
aquell destí preferit pels funcionaris més si tenim en compte, i
ja ho han dit els anteriors intervinents, el preu de l’habitatge, la
connectivitat... només dir-los que quan arriba un funcionari de

l’Estat a Menorca la primera pregunta que li fan és, fins quan
quedaràs?, donant per fet que no podrà aguantar gaire. 

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un temps de
deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Crec que una vegada més portam aquí una proposta que, com
ja hem fet altres vegades en aquest període legislatiu, és
sol·licitar de l’Estat una compensació per un problema que és
important, quan s’acosta l’estiu sempre parlam dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat perquè ens quedam amb menys
personal del que tenim a l’hivern. Vull recordar que la darrera
vegada que vàrem parlar d’això no tan sols parlàvem de la
necessitat d’un complement específic per a la gent que ve
destinada aquí, sinó que el problema que teníem és que el
nombre d’efectius que tenim en aquest mes de febrer és
superior al que tendrem en el mes de juliol o el mes d’agost.
Això vol dir que, independentment, hi ha una mala planificació
per part de l’Estat. 

A mi em sap greu que per part del Grup Parlamentari
Popular diguin que s’abstindran perquè crec que és bo que a
totes i cadascuna de les propostes que fan en aquest sentit tots,
i quan dic tots ho dic en majúscules, els donem suport,
independentment de qui governi a Madrid, perquè són coses
que necessitam. Si nosaltres des d’aquí per donar suport al
Govern que hi ha a la comunitat diguéssim que ens abstenim
perquè en el REB es contemplen les majories de peticions que
es fan en aquesta proposició, idò, jo crec que estaríem fent
trampes al set i mig, perquè es contemplen aquestes coses en el
futur REB, esperem que hi siguin, però no sobra donar tot el
suport que faci falta a totes aquelles peticions que hi hagi en
tots els sentits.

No tan sols això, jo, fins i tot, perquè tengués per ventura
tot el sentit faria una esmena in voce, si tothom hi estàs d’acord,
en el sentit que no figuràs tan sols Ceuta i Melilla, sinó que,
com hem dit, també hi figurassin les illes Canàries. Per quin
motiu? Perquè el complement específic que hi ha a les illes
Canàries no és el mateix el de Las Palmas, el de Las Palmas de
Gran Canària, i Tenerife que el de les altres illes, així com no
hauria de ser el mateix el complement que hi hagués a Balears
per a Mallorca, Menorca i Eivissa que el que hi hagués per a
Formentera. Vull dir, crec que tot això ajudaria a aclarir, a
millorar, a fer més forta aquesta proposició.

Pensam que som a un moment fonamental perquè sobre
l’Estat exercitem tota la força possible en aquest aspecte, per
què? Perquè d’aquí un temps, d’aquí poc temps haurem de
negociar aquest REB i aquesta és una part fonamental on hi ha
d’encaixar tots aquests temes que diem.

També vull fer una altra incidència, independentment
d’aquesta pujada que necessitam perquè la gent vulguin venir
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aquí, haurem de cercar altres mesures, i ho dic perquè a Eivissa
per al tema de la policia i la Guàrdia Civil s’ha cedit un terreny
perquè es facin habitatges per poder allotjar una part d’aquesta
gent que ha de venir els mesos d’estiu, perquè per molt de
complement que hi posem, avui els preus són prohibitius per a
una persona que vengui a treballar, i si ve amb la família
possiblement encara més, perquè els preus a Eivissa avui se’n
poden anar tranquil·lament per a un apartament senzill a 2.000
euros mensuals, que és el que has de cobrar per poder tenir
accés a un apartament d’aquestes característiques. 

Per tant, només estam o som aptes per a aquella gent que
vénen tot sols i llavors s’ajunten dues, tres o quatre persones en
un mateix apartament per passar l’estiu, i amb un preu més o
menys raonable ho poden fer.  

Per tot això, jo només demanaria una cosa, miri, i és
demanar al Partit Popular que donàs suport a això, no que
s’abstingués, pel que he dit abans. És clar, fent referència
també que ha dit que el Govern balear en aquests casos a
vegades es dedica a posar traves. Cadascú veu les coses com
les veu, jo sempre he dit que som diferents, ens podem
respectar i toca que ens respectem i que ens apreciem, però on
segurament vostè diu que el Govern es dedica a posar traves jo
sempre li diré que hi ha una majoria de coses de les que veig
que el Govern es dedica a posar estima, respecte i voluntat de
posar en valor la nostra comunitat, la nostra cultura i un
territori que necessita això, estima i respecte per part de tots.
Res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara té la paraula, per
contradiccions en el seu cas, la Sra. Xelo Huertas, el grup
proposant, per un temps de cinc minuts. I en relació amb
l’esmena in voce si la portaveu s’hi vol pronunciar, però, en
qualsevol cas, necessitaríem l’acord de tots els portaveus. Té la
paraula.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a
tots els grups que donen suport a aquesta proposició no de llei.
Estic totalment d’acord amb l’opinió del Sr. Martínez, del Grup
Parlamentari Podem, quant a l’abstenció del Partit Popular,
tampoc no l’entenc. És a dir, si realment ja es fa feina en això
una ajuda mai no ve malament, per tant, no entenc aquesta
abstenció perquè supòs que la feina que es fa en aquests
moments deu anar en el mateix sentit d’aquesta proposició no
de llei.

En segon lloc, dir-li, Sra. Riera, que no hi ha cap intenció
per part de la meva persona de donar lliçons a ningú,
simplement vull fer justícia i donar als funcionaris de
l’Administració de l’Estat el que els pertoca i que duen tant de
temps sense tenir, no hi ha altra intenció per la meva part. No
crec que donar lliçons estigui en el meu vocabulari ni en les
meves intencions.

Sra. Sureda, el que li puc dir és que el primer punt estableix,
diu que s’estableixin els criteris objectius per pagar aquest
complement d’indemnització, és a dir, el fet del segon punt
d’igualar la indemnització a nivell de Ceuta i Melilla és una
forma, una manera transitòria, i perquè són els complements
més elevats. Crec que almenys així podran recuperar un poc del
que han perdut tots els empleats de l’Administració General de
l’Estat. 

Pel mateix motiu, Sr. Tarrés, no acceptaré l’esmena in voce
perquè ja ho he explicat, és a dir, el primer punt és establir els
criteris, el segon és d’una manera transitòria mentre
s’estableixen aquests criteris. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Així, idò, passaríem, acabat el
debat, a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9559/17. Entenc que es pot votar de forma conjunta. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 9, i abstencions, 4. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9559/17, relativa a actualització dels complements
d’indemnització per residència i implantació de compensació
econòmica de suport a la mobilitat geogràfica per als empleats
públics estatals de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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